
 

 

Ugebrev             19.03.2021  

KALENDER 

 
Kære forældre i 2./3. klasse 

Fra den gamle Metusalem, er vi nu hoppet til længdemål. Det har været en meget aktiv uge, 

hvor vi har snakket om fod, skridt og favne. Alt dette er endt med en opmåling af salen med 

det interessante resultat, at vi ikke har lige store fødder og lange arme. Derudover har vi 

knoklet med at slibe lister til vores målestok.  

I næste uge står det i påskens navn og hermed også skolens påskefest.  Vi skal desuden sige 

farvel til vores uundværlige sekretær, Dorte, som har besluttet at hun hellere vil nyde sit 

otium i stedet for at finde plastre og andre ting til eleverne. Vi kommer til at savne hende 

meget, men heldigvis får vi en skøn erstatning.  

Jeg ønsker alle en rigtig god weekend. 

Med venlig hilsen 

Lone Yde Jensen 

 

Kære forældre i 4./5. klasse 
Klassen havde en herlig dag onsdag, hvor hele klassen kunne være samlet. Et hold elever fik 

opgaven som vejvisere til Nørre Tranders kirke. Et andet hold skulle finde granitstenen, som 

er rejst til minde om vagabonden Tordenkalven. Vi var lige ved at opgive, at finde de to 

skakbræt-sten, som skulle været muret ind i kirkens sokkel. Men vi fandt dem, lige inden vi 

skulle hjem. 

Kh Britta 

 
 

Kære forældre i 6./7. klasse 

Gennem denne uge var jeg i stand til at se næsten alle børnene. Vores tur til Vestbyen var en 

stor succes. Ikke kun fordi vi har set sejt streetart, men vi var også i stand til at endelig være 

sammen som en klasse igen. Der var selvfølgelig mange historier, som skulle fortælles til 

hinanden. Vi inviterede også Paul Henri med, som vil blive en del af vores klasse i fremtiden. 

Jeg glæder mig til at se nogle elever igen i skolen i næste uge og også hele klassen til en dejlig 

gåtur. Afhængigt af vejret bliver det mandag, tirsdag eller onsdag, jeg skriver en e-mail ud i 

weekenden. 

Hav en dejlig weekend. 
Med venlig hilsen Viola 



Kære forældre i 8./9. klasse 
Vi tilbragte ugen derhjemme igen. Vores fokus i denne uge var på at lære om kroppens 

muskler. Vi brugte gruppearbejde i vores daglige lektioner for at holde onlineundervisning 

interessant. Jeg ser frem til næste uge, hvor nogle af os kan være i klassen fysisk.  

Jeg ønsker jer alle en dejlig weekend.  

Med venlig hilsen Viola  

 

Kære forældre og elever i 8./9. klasse 
Man gad jo nok vide, om dette har været den sidste uge med undervisningen online. Vi håber. 

Der arbejdes fortsat med biologi i hovedfagstimerne og med de andre fag i de andre timer. 

Det er stadig sådan, at ”opgavetimerne”, hvor alle arbejder med deres eget emne, virker 

arbejdsomme og udbytterige.  

Det seneste emne i dansktimerne er ”Homonymer” – ord, der kan betyde flere forskellige 

ting, f.eks. tage og hale. Det giver en sjælelig rigdom at opleve, at man også i det sproglige 

element kan se tingene fra forskellige sider. Og så kan det være ganske morsomt, ligesom da 

vi så på underforståede udtryk som f. eks: Læreren siger: ”Jeg vil lære jer alt det, jeg kan.” 

Hvortil eleven svarer: ”Nå, så har vi vist snart frikvarter.” Og hvad er det så egentlig, den elev 

siger? 

Måske vil I forældre også være så rare at minde børnene om, at det ikke er for sjov, at der er 

skrevet to idrætstimer på skemaet. 

I den kommende uge gælder det samme som i sidste uge: Niende klasse er i skole, og de af 

ottendeklasserne, der har svært ved at holde skærmlivet ud, må også gerne komme. Resten 

bliver foran skærmen som i denne uge. Skemaet er det samme frem til påskeferien. 

Med venlig hilsen  

Hans Peter Rasmussen 


